
ACAO FINANCIADORA DO BNDE EM 1966 

INTRODUCAO 

0 ano de 1966 registrou significativa di-
namizagan da acao financiadora desenvol-
vida pelo BANCO NACIONAL DO DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO, permi-
tindo a Instituicao consolidar e ampliar sua 
posigan de principal agencia financeira fe-
deral, responsavel pela execucao da poli-
tica de investimentos essenciais ao processo 
de desenvolvimento econOmico do Brasil. 

Deve ser destacado, nesse sentido, que o 
montante global (las operagOes de credit° 
em moeda nacional aprovadas no exercicio 
alcancou recorde absoluto na vida da Enti-
dade, atingindo a cifra de Cr$ 531,3 bilhOes. 

O setor industrial continuou merecendo 
primazia nas aplicac6es de recursos do Ban-
co, cabendo-lhe 86% dos financiamentos au-
torizados no exercicio. A movimentagao 
dos Fundos administrados pelo BNDE, 
destinados a programas especificos de inte-
resse de atividades fundamentais ao pro-
gresso econ6mico do Pais, tambem apresen-
tou resultados altamente e)coressivos. A 
par da dinamizacan dos Fundos instituidos 
em 1964/65 FUNTEC, FINAME, FIPEME, 
FINEP — o Banco ampliou, em 1966, seu 
campo de agio em favor do setor industrial, 
criando urn nOvo mecanismo operacional 
atraves da instituicao do Fundo de Produ-
tividade Industrial (FUNDEPRO). Por ou-
tra parte, o Banco foi designado Agente 
Financeiro do Govern() Federal para a exe-
cucao do Act:1'rd° de Ernprestimo Brasil/ 
Dinamarca. 

Examinado do Angulo de desenvolvimen-
to regional, a agao financiadora do BNDE 
em 1966 mostrou-se, de igual modo, bas-
tante proveitosa, revelando urn incremento 
da ordem de 188% nos financiamentos em  

cruzeiros concedidos a empreendimentos 
localizados nas areas menos desenvolvidas 
do Pais. Assinale-se, demais disso, a ativa-
cao de outras providencias destinadas a 
ampliar a atuagao do Banco em favor da 
aceleragao do desenvolvimento das areas de 
menor progresso economic°, valendo real-
car, neste particular, as visitas de missOes 
tecnicas do Banco aos Estados, corn o obje-
tivo de examinar as melhores formas para 
a dinamizacao da aga'o financiadora da En-
tidade; a consolidagio da politica de repasse 
de recursos a bancos regionais e estaduais  
de desenvolvimento, permitindo o surgi-
mento de um Sistema Nacional de Bancos 
de Fomento, liderado pelo BNDE e ja inte-
grado por 17 organismos financeiros; o me-
lhor e maior entrosamento com as organi-
zagOes regionais e estaduais de desenvolvi-
mento, etc. 

Corn vistas a acelerar o ritmo de inves-
timentos no Pais, o BNDE continuou man-
tendo entendirnentos proveitosos corn or-
ganismos internacionais e estrangeiros de 
credit°, tendo sido possivel mobilizar re-
cursos externos de vulto apreciavel para 
suplementar os fundos prOprios do Banco. 

Registre-se, por Ultimo, a adocao de vi-
rias outras medidas objetivando dinamizar 
e diversificar a atuaglo do Banco, desta-
cando-se: o emprego de metodos de traba-
lho mais simplificados e eficientes pelos 
organs de direggio e de execuglio, particu-
larmente no tocante a analise e aprovacio 
de creditos, inclusive atraves da departs-
mentalizagio dos diversos Fundos especi-
ficos administrados pela Entidade; a reali-
zacao direta de numerosos estudos e pes-
quigas, bem como a participagio em traba-
lhos semelhantes realizados por outros or 
ganisznos. 
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Colaboracao Financeira 
solicitada ao BNDE 

Anos 

1952/1960 	 
1961 	 
1962 	 
1963 	 
1964 	 
1965 	 
1966 	 

1952/1966 	 

Em moeda 
nacional 

(Cr$ milhoes 
correntes) 

160.828,5 
37.019,4 
94.082,1 
65.056,5 
56.203,0 

( 5 ) 129.881,9 
(5) 192.880,0 

735.951,4 

Prestagio 
de aval 

(Equivatencia 
em US$ mil) 

1.291.586 
67.423 

209.635 
177.734 
90.904 

228.734 
110.930 

2.176.946 

DEMANDA DE RECURSOS 

colaboragao financeira solicitada ao 
co, em 1966, elevou-se aos expressivos 

ntantes de Cr$ 192,9 bilhOes e US$ 110,9 
Oes, respectivamente para as operaciies 
moeda nacional e pedidos de prestacao 
aval para creditos externos. 

Por oportuno, sera conveniente chamar a 
Ka° para o fato que os valores anuais 
erentes aos pedidos de assistencia finan- 

nao sao confrontaveis corn os montan- 
correspondentes as operacOes efetiva- 

nte aprovadas em cada ano, visto que, de 
lado, as estatisticas relativas a solicita- 

s de credit° nao levam em conta as re- 
ulacoes de esquemas financeiros reali- 

pelos Orgaos tecnicos posteriormente 
entrada dos projetos no BNDE, bem as- 

os vultosos aportes de recursos propor- 
ados as empresas sob controle aciona- 

o do Banco, enquanto que, de outro lado, 
total de aprovag5es inclui solicitacoes for- 
uladas tanto no prOprio exercicio de sua 
rovagao, como em exercicios anteriores. 

0 quadro a seguir mostra a evolugao da 
boragao financeira postulada ao BNDE 
e a criacao da Entidade, em 1952: 

(*) Exclusive solicitacoes de credit° a conta do 
FINAME. 

Observa-se ter ocorrido apreciavel incre-
ment° no montante das solicitacoes de cre-
dit° em moeda nacional, o que se explica, 
particularmente pelos estimulos produzidos 
como decorrencia da instituicao, em 1965/66, 
dos varios Fundos especificos administrados 
pelo Banco. 

0 quadro a seguir confronta as cifras re-
lativas ao exercicio findo corn as do ano de 
1965, grupadas as solicitacoes de credit° de 
acOrdo corn os respectivos setores da ativi-
dade econOmica postulantes da ajuda finan-
ceira do BNDE: 

Setores 

Colaboracao Financeira solicitada ao BNDE 

Em moeda nacional (*) 
(Cr$ milhoes correntes) 

Prestaclio de aval 
(Equiv. em US$ mil) 

1965 1966 1965 1966 

TOTAL 	  129.881,9 192.880,0 228.734 110.930 

SPORTE 	  16.000 0 5.500,0 5.799 30.591 

GIA ELETRICA 	  34.000,0 8.000,0 — 

STRIA 	  73.186,8 149.048,3 190.935 80.315 

Siderurgia 	  8.700,0 2.680,0 2.500 10.456 
Quirnica 	  28.027,0 52.824,1 44.659 -- 
Outras 	  36.459,8 93.544,2 143.776 69.859 

GRICULTURA E SETORES COMPLEMEN- 
TARES 	  2.812,1 17.868,7 2.000 

UTROS 	  3.883,0 12.463,0 30.000 

*) Exclusive solicitagoes de credit() a conta do FINAME. 
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Observa-se, em relagao as operagoes em 
moeda national, que o setor industrial con-
tinuou demandando, em 1966, parcela subs-
tancial de credit°, tendo ocorrido expressivo 
aumento em relagao aos grupos da indas-
tria quimica e "outras indastrias" entre as 
quais se destacaram as indastrias metalar-
gica, mecanica, de celulose e papel, etc. De 
sua parte, os setores de energia eletrica e 
de transporte continuaram revelando im-
portancia secundaria na postulagao de re-
cursos do BNDE, o que se explica pela agao 
financiadora desenvolvida pela ELETRO-
BRAS e RFFSA atraves da movimentagao  

de recursos especificos destinados a atend 
aos investimentos reclamados por esses se 
tores. 

Corn respeito as solicitacOes de prestaga 
de aval, verificou-se, em 1966, acentu 
participacao do setor de transporte aereo 
seguindo-se as indastrias de metalurgia d 
nao-ferrosos e de siderurgia. 

No tocante a localizagao dos respectiv 
empreendimentos a colaboracao finance i 
solicitada ao Banco, em 1966, oferece a s 
guinte composigao regional que se confron 
corn os montantes relativos ao exercicio an 
terior: 

Regioes 

Colaboragao Financeira solicitada ao BNDE 

Em moeda national (*) 
(Cr$ milhoes correntes) 

Prestagao de aval 
(Equiv. em US$ mil) 

1965 
1966 1965 1966 

BRASIL 	  129.881,9 192.880,0 228.734 110.930 

Regioes Geo-economicas 

North 	  5. 850,0 2.340,0 1.339 
Nordeste 	  18 . 096,0 56.913,0 278 10.024 
Sudeste 65.148,9 116 . 737,6 141.657 68.743 
Sul 	  39. 063,0 14. 879,2 5.000 4.325 
Centro-Oeste 	  1 . 724,0 2.010,2 

* * ) 	  Inter-Regional 81.799 26.499 

Regioes da Lei n.° 2973/56 

Regiao I (***) 	  104. 211,9 131 . 616,8 146.657 73.068 
Regiao II (****) 	  25 . 670,0 61 . 263,2 278 11.363 
Inter-Regional (**) 	  81.799 26.499 

(*) Exclusive solicitap5es de credit() a conta do FINAME. 

(**) Transporte aeroviario e Indroviario. 

(***) Regioes Sudeste (exclusive Espirito Santo) e Sul. 

(****) Regiiies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espirito Santo. 

Nao obstante o expressivo crescimento 
registrado nas solicitagOes de assistencia fi-
nanceira originadas das regi5es menos de-
senvolvidas do Pais — particularmente do 
Nordeste — ainda em 1966 preponderaram, 
de forma acentuada, os pedidos de financia-
mentos e prestagao de aval de interesse de 
empreendimentos localizados nas areas mais 
desenvolvidas, em especial a Regiao Sudes-
te, o que tambem explica a maior partici-
pacao dessas areas na obtencao da colabo-
raga° financeira do Banco. 

COLABORACAO FINANCEIRA 
APROVADA EM 1966 

A colaboracao financeira em moeda na 
cional aprovada pelo BNDE, em 1966, 
cancou o recorde de Cr$ 531,3 bilhoes, v 
for que corresponde a 46% do montan 
global, a precos correntes, dos creditos a 
torizados pela Instituigao desde a sua cri 
cao em 1952 e a 15% considerados todos 
valOres a pregos de 1966. Por outro la 
registrou-se em 1966 urn incremento 
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em relagao ao montante total aprova-
no exercicio anterior. 

De sua parte, o valor total das opera-
s de prestagao de aval atingiu no exer-

io relatado o equivalente a US$ 44,3 mi- 
s, ou seja, a 5% do montante global 

rovado em todo o periodo 1952/1966. 
O quadro a seguir anota a evolucao da 
"o financiadora do Banco desde 1952, sob 
diferentes modalidades corn que opera a 
tidade. Os montantes referentes as opera-
s em moeda nacional sao especificados 

em valores correntes e reais, os altimos a 
pregos de 1966 e calculados com base em 
indices elaborados pelo Departamento Eco-
nOmico do Banco, a partir de dados origi-
nals da Fundacao Getialio Vargas. Registre-
se, demais disso, que a colaboragao finan-
ceira em moeda nacional inclui todas as mo-
dalidades da atividade operacional desen-
volvida pelo BNDE, isto e, atividades tradi-
cionais e novas formas de atuagao resul-
tantes da gestao dos diversos Fundos espe-
cificos administrados pelo Banco. 

Anos 

Colaboracao Financeira aprovada pelo BNDE 

Em moeda nacional (Cr$ Prestacao 
de aval 

(Equivalencia 
em US$ mil) 

A pregos 
correntes 

A precos de 
1966 

1952 	  1.181,0 96.322,4 
1953 	  1.485,7 107.210,8 2.178 
1954 	  2.997,8 158.202,6 7.133 
1955 	  2.592,6 	 108.925,8 20.672 
1956 	  6.722,8 	 238.629,5 48.954 
1957 	  8.700,8 291.804,0 89.865 
1958 	  12.323,4 324.076,2 209.983 
1959 	  10.816,4 194.615,8 163.011 
1960 	  14.912,1 248.124,9 50.169 
1961 	  25.473,3 291.797,3 62.836 
1962 	  26.196,1 170.213,3 67.533 
1963 	  43.722,3 172.424,6 10.755 
1964 	  103.641,0 221.165,1 2.481 
1965 	  356.029,1 458.554,8 55.423 
1966 	  531.253,8 531.253,8 44.268 

52/1966  	1.148.048,3 3.613.320,9 	 835.261 

raciies Aprovadas em 1966 

O namero total de operagoes de credit° 

provadas pelo BNDE em 1966 alcan- 

cou o recorde de 4.169 operacoes, contra o 
total de 1.928 registrado em 1965, distri-
buindo-se da seguinte maneira segundo as 
diferentes modalidades operacionais empre-
gadas pelo Banco: 
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Especificagito 

NUmero de Operac5es de Credit() 
Aprovadas em 1966 

Projetos 
novos 

Suplemen- 
tackles Total 

A — OPERAcOES EM MOEDA NACIONAL 	 4.146 11 4.157 

Ftuido de Reap. Economico: 

— Operagoes tradicionais (*) 	  16 7 

— Inversoes de empresas seguradoras 	 — 2 

Fundos Especificos: 

— FUNTEC 	  10 1 11 

— FUNDEPRO 	  7 — 7 

— FTPEME (**) 	  119 — 119 

— FINTAME 	  3.972 — 3.972 

— AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE 	 — 1 1 

— Acordo de Emprestimo Brasil/Dinamarca 1 — 
BNDE 	  

— FINEP 	  21 — 21 

B — OPERAcOE,S DE PRESTAcA0 DE AVAL 9 3 12 

TOTAL 	  4.155 14 4.169 

(*) Emprestimos reembolsaveis, participagao societaria 
recursos originarios do Imposto de Renda. 

(**) Inclusive repasse a bancos regionais e estaduais de 

, adiantamentos, etc., principalmente a conta 

desenvolvimento. 

Por sua vez, o quadro seguinte anota a 
	

dito aprovadas no exercicio findo: 
distribute -a° setorial das operagoes de cre- 

Atividades Economicas Beneficiadas 

Numero de Operaciies de Credit() 
Aprovadas em 1966 

Em moeda 
nacional 

Prestagiio 
de aval 

Total 

TOTAL 	  4.157 12 4.169. 

Transporte 	  2 2 

Energia Eletrica 	  7 3 

InclUstria 	(*) 	  4.115 7 4. 

Agricultura e Setores Complementares 	 3 

Ensino e Pesquisas (FUNTEC) 	  11 

Elaboragao de estudos de projetos e programas 
(FINEP) 	(**) 	  21 

( 5) Inclusive operagoes a conta do FIPEME, FUNDEPRO, FINAME e AcOrdos de Emprestimos 
BNDE e Brasil/Dinamarca/BNDE. 

(**) 	Inclui operagoes de interesse dos setores industrial, agricola e de ensino. 
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alidades de Colaboracao 

nforme referido anteriormente, o mon-
te global da colaboragao financeira em 
da nacional aprovada pelo BNDE no 
rcicio de 1966, sob diferentes modalida-
alcancou a expressiva cifra de Cr$... 

,3 bilhOes, ao passo que o valor total das 
ragOes de prestagao de aval autorizadas 
ou o equivalente a US$ 44,3 milhOes. 
o quadro a seguir os creditos em moeda 
Tonal estao desdobrados segundo as di- 

ferentes modalidades operacionais de ajuda 
financeira empregadas pelo Banco, confron-
tando-se os valOres respectivos corn os da-
dos relatives ao exercicio anterior. Num 
primeiro grupo foram reunidas as modali-
dades de operagao a conta do Fundo do 
Reaparelhamento EconOmico, enquanto no 
grupamento seguinte incluem-se as modali-
dades decorrentes da gestao de Fundos 
destinados a atender programas especificos 
e instituidos atraves convenios corn insti-
tuicoes financeiras externas. 

Modalidades 

Colaboracilo Financeira em 
Moeda Nacional Aprovada 

pelo BNDE 
(Cr$ milhOes correntes) 

1965 1966 

TOTAL 	  356 . 029,1 531.253,8 

— Operacoes a conta do Fundo do Reaparelhamento Economic° 240.930,3 387.942,5 

— Emprestimos Convencionais 	  30.946,9 138.431,0 
— Participagao Societaria 	  205.904,7 240.516,0 
— InversOes diretas de empresas seguradoras 	  3.066 , 6 5.122,2 
— FUNTEC 	  1 . 012,1 3 . 516,7 
— FUNDEPRO 	  356,6 

— Operagoes de Repasse a Bancos Regionais e Estaduais de 
Desenvolvimento (*) 	  19.540,0 17.700,0 

— Operacoes a Conta de Fundos Especificos 	  95.558,8 125.611,3 

— FEFEIVIE (**) 	  7.264,6 48.406,7 
— FINAME 	  41.677,6 73.619,1 
— FINEP 	  104,0 975,7 
— FUNAI (***) 	  9.973,0 

Acordos de Finprestimo AID/BNDE (**) 	  28.629,6 1.800,0 
— Acordo de Emprestimo Brasil/Dinamarca/BNDE 	 809,8 
— Repasse de creditos externos (****) 	  7.910,0 

(5) Corn recursos proprios do Banco, do FIPAVIE e dos AcOrdos AID/BNDE. 
(**) Exclusive operagEles de repasse a bancos de desenvolvimento. 
***) Extinto em 1965. 
***) Repasse de credit° do BID concedido a CAPES (MEC). 

Sera() focalizadas em seguida, de maneira 
aria, as diferentes modalidades opera-

onais de que o Banco se utilizou no exer-
cio passado: 

— FUNDO DO REAPARELHAMENTO 
ECONOMICO 

Emprestimos Convencionais — Os em-
restimos convencionais a conta do FRE 
ostraram significativo incremento em 1966, 
mparativamente aos exercicios anteriores. 
numero de projetos beneficiados elevou-
a 20, somando o montante correspondente 

a essas operacOes Cr$ 138,4 bilh5es — con-
tra apenas Cr$ 30,9 bill -15es em 1965 — dos 
quais Cr$ 109,2 bilhOes destinados a em-
preendimentos novos e Cr$ 29,2 bilhOes a 
suplementagOes a creditos concedidos ante-
riormente. 

Por sua vez, na distribuicao setorial dos 
creditos aprovados observa-se que Cr$ 75,7 
bilhOes couberam a empreendimentos in-
dustriais, Cr$ 59,2 bilhOes a projetos no se-
tor de energia eletrica e Cr$ 3,5 bilhOes a 
atividades complementares do setor agri-
cola. 
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No setor industrial destacaram-se os em-
prestimos em favor das empresas TIBRAS 
(Cr$ 27,0 bilhOes), Papel e Celulose Cata-
rinense (Cr$ 15,0 bilhOes), Indastrias Reu-
nidas F. Matarazzo (Cr$ 7,0 bilhoes), CI-
QUINE (Cr$ 5,7 bilhOes), INASA (Cr$ 5,2 
bilhOes), ALUMINAS (Cr$ 2,7 bilhOes), 
etc. Dentre os creditos concedidos a pro-
gramas de eletrificagao sobressairam os fi-
nanciamentos a COPEL (Cr$ 30 bilhOes), 
CELG (Cr$ 16,0 bilhOes), CEMAT (Cr$ 12,0 
bilhoes) e CELESC (Cr$ 1,0 bilhao). Quan-
to aos setores complementares da atividade 
agricola, foram contemplados os empreen-
dimentos da FRIVASA (Cr$ 1,5 bilhOes), 
FRIGONORTE (Cr$ 1,0 bilhao) e DEPRC 
do R.G. do Sul (Cr$ 1,1 bilhao), relacio-
nados corn a implantacao de matadouros 
industriais e de armazem frigorifico. 

Participacao Societaria — A titulo de adi-
antamento de recursos por conta de futura 
participagao societaria, o Banco autorizou, 
em 1966, as seguintes aplicagOes: Cr$ 145,5 
bilhoes para a COSIPA, Cr$ 85,5 bilhOes 
para a USIMINAS e Cr$ 9,5 bilhoes para a 
Cia. Ferro e Ago de Vitoria. 0 valor total 
desses recursos — Cr$ 240,5 bilhOes — re-
presentou 45% do montante global das ope-
ragifies aprovadas no exercicio, permitindo 
assegurar a continuidade do programa das 
referidas empresas, cujo capital social tern 
no BNDE seu acionista majoritario. 

Tal modalidade de participagao societaria 
permite ao BNDE dispor de urn instru-
mento de mobilizagao futura de recursos, 
compativel corn o principio de democratiza-
gao do capital social das empresas, parti- 

cularmente no campo siderargico. Nesse 
sentido, vale mencionar que o cumprimento 
do disposto na atual legislacao do Imposto 
de Renda, ao estabelecer a transferencia 
ao public° de awes que o Banco detem em 
varias empresas, como contrapartida a co-
branga do Adicional incidente sabre o im-
pest° a ser pago em 1967, constituir-se-a 
em uma das modalidades atraves das quaffs 
o BNDE atuara no mercado de titulos. 

Inversoes Diretas de Empresas de Segu-
ro e Capitalizacao — Nos termos da sua le-
gislagao basica, o Banco autorizou, em 1966, 
apenas 2 operagOes de investimento direto 
de empresas seguradoras, no valor total de 
Cr$ 5,1 bilhOes, beneficiando projetos de 
expansao dos sistemas de transmissio da 
CEMIG e da COPEL, respectivamente em 
Minas Gerais e no Parana. 

Tendo em vista o termino de vigencia do 
prazo disposto na Lei n. 0  2.973/56 e por 
fOrga do Decreto-Lei n. 0  73/66, cessara a 
partir de 1967 a competencia do BNDE de 
orientar aplicagOes de parte das reservas 
tecnicas das empresas de seguro e capita-
lizagao em empreendimentos de interesse 
para o desenvolvimento do Pais. 

Fundo de Desenvolvimento Tecnico-Ci-
entifico — FUNTEC — Criado em maio de 
1964 pela Resolucao 146/64, do Conselho de 
Administragao do BNDE, o Fundo de De-
senvolvimento Tecnico-Cientifico —   
FUNTEC ja vem oferecendo resultados po-
sitivos que justificam a importancia e o 
acerto dessa iniciativa de longo alcance do 
Banco, no sentido de concorrer para a eli- 

Finalidade 

Numero e valor das Operaefies Aprovadas a Conta do FUNTEC 

1964 1965 1966 

Numero 
Valor 

(Cr$ mi- 
%hes) 

Miner° 
Valor 

(Cr$ mi- 
'hoes) 

Numero 
Val 

(Cr, 
lh- 

PROGRAMAS DE ENSINO: 

— P6s-Graduagao 	  
— Curso de extensao 	  
— Ensino tecnico de nivel medio 	 

PROGRAMAS DE PESQUISAS 	 

ELABORAcAO DE NORMAS TEC-
NICAS 	  

TOTAL 	  

2 
— 
— 

— 

— 

2 

132,9 
— 
— 

— 

— 

132,9 

7 
— 
— 

3 

— 

10 

855,1 
— 
— 

157,0 

— 

1 012,1 

4 
1 
1 

4 

1 

11 

1.9 

1.1 

3. 
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acao progressiva da escassez de tecni-
de grau superior altamente qualificados 
e promover pesquisas tecnico-cientificas 
essarias para acelerar a absorgao ade-
da das inovacOes tecnolOgicas, propici-
, tambem, o surgimento de processos 

prios de producao industrial. 
evolugao do funcionamento do FUNTEC 

e ser vista nos dados acima. Entre 
embro de 1964, quando foi aprovada a 
eira operacao, e dezembro de 1966 fo-
autorizadas 23 operacOes a conta do 

do, no valor de Cr$ 4,7 bilhoes, dos 
's Cr$ 3,5 bilhaes aprovados no ultimo 
rcicio. 

Relacionam-se abaixo as operacOes apro- 
s a conta do FUNTEC, segundo as fi-

dades, ano de realizacao do programa, 
tidades beneficiadas, valor e data da ope-
ao: 

RSOS DE POS GRADUAcAO: 

Engenharia Quimica — 1965 — Divisao 
de Engenharia Quimica do Institute de 
Quimica da UFRJ (CrS 62,5 milhOes em 
1964 e Cr$ 2,5 milhoes em 1965); 
Engenharia Mecanica — 1965 — Ponti-
ficia Universidade Catolica do Rio de 
Janeiro (Cr$ 70,4 milhOes em 1964 e 
C4 8,0 milhOes em 1965); 
Fisica — 1965 — Centro Brasileiro de 
Pesquisas Fisicas (CrS 246,0 milhOes em 
1965); 
Engenharia Quimica — 1965 — Instituto 
de Quimica da UFRJ (CrS 58,6 milhOes 
em 1965); 
Engenharia Mecanica — 1965 — Escola 
Nacional de Engenharia da UFRJ 
60,0 milh5es em 1965); 
Fisica Nuclear — 1965 e 1966 — Institu-
to de Fisica da Pontificia Universidade 
CatOlica do Rio de Janeiro (Cr$ 317,5 
milhoes em 1965 e Cr$ 241,4 milhOes em 
1966); 
Quimica Organica — 1966 e 1967 — Ins-
tituto de Quimica da UFRJ (Cr$ 162,5 
milhOes em 1966); 
Engenharia Quimica, Engenharia Meta-
hargica e Engenharia Mecanica Eletrica 
— 1966 — Coordenagao de Programas 
de P6s-Graduacao de Engenharia da 
UFRJ (Cr$ 719,6 milhOes em 1966); 
Engenharia Mecanica e Engenharia Ele-
trica — 1966 — Pontificia Universidade 
CatOlica do Rio de Janeiro (Cr$ 765,2 
milh5es em 1966); 
Administragao de Empresas — 1967 — 
Instituto de Administragao e Gerencia da 

PUC do Rio de Janeiro (Cr$ 254,7 mi-
lhOes em 1966). 

CURSOS DE EXTENSAO: 

— Administragao de Empresas — conduzi-
do pela Faculdade de Ciencias Econ5- 
micas e Administrativas da USP, em 
convenio corn o Centro das Indlistrias 
de Sao Paulo — CIESP e Universidade 
Delft, enquadrado em carater excepcio-
nal (Cr$ 200,0 milhOes em 1966). 

ENSINO TECNICO DE NIVEL MEDIO: 

— Escola Tecnica Federal da Guanabara 
— reequipamento de laboratOrios (Cr$... 

138,8 milhoes em 1966); 

PROGRAMAS DE PESQUISAS 
TECNOLOGICAS: 

— pesquisa para obtencao de catalizadores 
de leito fluido para a indtistria de petr6- 
leo — 1965 e 1966 — Instituto de Qui-
mica da UFRJ (Cr$ 63,2 milhoes em 
1965); 

— pesquisa para obtencao de celulose de 
eucalipto — 1965 e 1966 — Agrotecnica 
Turani S.A. (Cr$ 6,2 milhOes em 1965); 

— pesquisas sideritrgicas — 1966 e 1967 - 
- Instituto Costa Sena da Fundacao 
Gorceix, de Ouro Preto (Cr$ 87,6 mi-
lhOes em 1965 e Cr$ 54,4 milhOes em 
1966); 

— pesquisas em telecomunicacoes — 1966 
e 1967 — Centro de Estudos em Teleco-
municagOes da PUC do Rio de Janeiro 
(Cr$ 320,0 milhOes em 1966); 
pesquisas para producao e fundicao de 
pecas em titanio metalico — 1966 e 1967 
— Instituto de Pesquisas e Desenvolvi-
vimento do Centro de Aeronautica em 
Pesquisas e Desenvolvimento do Centro 
Tecnico de Aeronautica (Cr$ 141,5 mi-
lh5es em 1966); 
pesquisas a cargo do Centro de Estudos 
e Pesquisas para Maquinas Hidraulicas 
da Escola Politecnica da USP — 1966 e 
1967 (Cr$ 644,8 mill-15es em 1966). 

ELABORAgA0 DE NORMAS TECNICAS: 

— elaboracao de Normas Tecnicas para 
produtos sideriargicos e industria meca-
nica pesada — 1966 e 1967 — Associa-
cao Brasileira de Normas Tecnicas — 
ABNT, em convenio corn o Instituto Bra-
sileiro de Siderurgia e a Associacao 
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Brasileira pare o Desenvolvimento de 
Indlistrias de Base — ABDIB — (Cr$... 
36,3 milh5es em 1966). 

Fundo de Desenvolvimento da Produti-
vidade — FUNDEPRO — A criagao, pelo 
BNDE, do Fundo de Desenvolvimento da 
Produtividade — FUNDEPRO constituiu 
evento marcante na atuagao da Entidade em 
1966, tendo a iniciativa, como era esperado, 
merecido a melhor acolhida da parte dos 
meios empresariais do Pais ja que o novo 
mecanismo operacional do Banco tornou fi-
nanceiramente viavel a execucao de estu-
dos capazes de diagnosticar e sugerir me-
didas conducentes ao incremento da pro-
dutividade das empresas industriais, de mol-
de a aumentar a eficiencia global da eco-
nomia nacional. 

Embora ja estivesse dentro das preocu-
paciies do Banco desde algum tempo, o pro-
blema do incremento da produtividade in-
dustrial passou a receber atencao especial 
da Administragao da Casa em 1965/66, 
quando das conclusOes resultantes de es-
tudos especificos sabre a problematica da 
eficiencia na producao industrial. 

Como decorrencia desses estudos, em 17 
de maio de 1966 o Conselho de Administra-
gao do Banco baixou a Resolugao n.° 224/66, 
que disciplinou as normas para a coopera-
cao financeira da Instituicao a projetos de 
produtividade, criando, para esse fim, o 
FUNDEPRO. Em 13 de julho a Junta Ad-
ministrativa do Fundo, entio criada por 
aquela Resolugao, baixou, por sua vez, o 
Regulamento de OperagOes que passou a 
constituir o roteiro basic° para atendimento 
das solicitagoes de financiamentos a conta 
desse Fundo. 

Nos termos da citada Resolugao 224/66, 
enquadram-se no campo de atuagao do 
FUNDEPRO as atividades industriais be-
sicas e as de producao de bens de consumo 
generic°, ficando entendido por projeto de 
produtividade "o conjunto de estudos, pes-
quisas e agues necessarias a configurar e 
corrigir pontos-de-estrangulamento no re-
gime operacional das empresas industriais 
do Pais, e compreendendo o diagnostic° das 
faihas de organizacao, os estudos e progra-
mas de organizacao e/ou reorganizacao, 
global ou parcial". 

Entre julho e dezembro de 1966 o FUN-
DEPRO recebeu, para exame, 36 solicita-
c5es de financiamento, no montante de Cr$... 
1,6 bilhao. A primeira aprovagao de proje-
tos especificos a conta do nOvo Fundo ocor-
reu em outubro, tendo sido aprovados no 
exercicio 7 projetos, beneficiando empresas  

localizadas no Estado de Sao Paulo e s 
mando o valor global dos creditos Cr$.. 
356,6 milhOes. 

B — REPASSE A BANCOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

Ampliando sua atuacao no processo de 
desenvolvimento regional do Pais, ao mes-
mo tempo que fortalecendo a capacidade de 
investir de organismos financeiros respon-
veis pelo financiamento de programas e pro-
jetos de interesse para o crescimento eco-
nomic° das diversas RegiOes geo-econOrni-
cas e, isoladamente, das Unidades da Fede-
raga°, iniciou o BNDE, em 1964, e deu se-
guimento, em 1965 e 1966, agao financiadora 
de largo alcance atraves do mecanismo de 
repasse de recursos da Entidade a agencias 
financeiras regionais e locais. 

Em 1964 foram aprovadas duas operaciies 
corn essa finalidade, totalizando Cr$ 2,1 bi-
ll-1'6es, em beneficio do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo-Sul — BRDE 
e do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais. 

No exercicio de 1965 a politica de re-
passe Ode ser ampliada de maneira signi-
ficativa, tendo sido aprovadas 13 novas ope-
ragOes, somando Cr$ 19,5 bilhaes, sendo 
Cr$ 6,6 bilhOes a conta de recursos pro-
prios do Banco, Cr$ 5,4 bilhOes dentro dos 
recursos dos AcOrdos de Emprestimo AID/ 
BNDE e Cr$ 7,5 bilhoes a conta do FIPEME 
Os organismos financeiros favorecidos na-
quele ano pelo sistema de repasse foram os 
seguintes: 

Norte 
Banco da Amazonia S.A. (antigo 
Banco do Estado do Amazonas 
Banco do Estado do Para 

Nordeste 
Banco do Estado do Maranhao 
Banco do Estado do Piaui 
CODEC — Investimento e Financiamento 

S.A. (Ceara) 
Banco do Estado da Paraiba 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco 

Banco da Producao do Estado de Alagoas 
Banco de Fomento Economic° do Estado 

de Sergipe 
Banco do Estado da Bahia 

Sudeste 

Banco de Desenvolvimento de 
rais 
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Sul 

Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul — BRDE. 

No exercicio de 1966, corn a formalizagao 
de diversas operagOes de repasse que ha-
viam sido aprovadas em dezembro de 1965, 
os organismos financeiros favorecidos pu-
deram atuar efetivamente dentro do meca-
nismo de repasse de recursos do BNDE, 
aprovando numerosos projetos especificos, 
principalmente no campo das pequenas e 
medias empresas industriais. 

Alem disso, tambem foram aprovadas no 
exercicio 6 novas operag5es de repasse a 
conta dos recursos do FIPEME, totalizando 
Cr$ 17,7 bilhOes e assim distribuidas: 

Entidades Beneficiadas 	Cr$ 

Sudeste 

Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais  	5.000,0 

Cia. de Desenvolvimento do Es- 
tado do Rio de Janeiro 
CODERJ 	  1 . 500,0 

COPEG — Credit() e Financia- 
mento S.A  	6 . 200,0 

Sul 

Banco Regional de Desenvolvi- 
mento do Extremo-Sul  

	
4.000,0 

Centro-Oeste 

Banco do Estado de Math Grosso 
S.A 	 500,0 

Banco do Estado de Goias S.A... 	500,0 

TOTAL 	  17.700,0 

0 novo mecanismo operacional do Banco 
logrou alcangar resultados de inequivoco 
proveito no sentido da aceleracao do pro-
cesso de desenvolvimento regional do Pais, 
permitindo ao ENDE compor, numa cons-
telagao de bancos regionais e locais de de-
senvolvimento, o Sistema Nacional de Ban-
cos de Fomento, atualmente constituido por 
17 organizagoes financeiras. Por outro lado, 
a par de levar a sua assistencia financeira 
a quase todo o territhrio nacional, a atuagao 
do BNDE, em colaboragao com os bancos 
regionais e locais de desenvolvimento, bem 
assim junto a bancos privados que operam 
corn o FINAME, da ensejo a um processo 
de homogeneizagao de metodos e processos 
que se fazem irnprescindiveis no sentido de 
uma agio harmonica e objetiva, corn vistas 
ao balanceamento da capacidade de absor-
gao de investimentos das diversas regioes 
do Pais. 

C — OPERAcOES A CONTA DE 
FUNDOS ESPECfFICOS 

Programa de Financiamento a Pequena 
e Media Emwesas — FIPEME — A insti-
tuigio do FIPEME, em 1965, permitiu ao 
BNDE ampliar de forma significativa o 
campo de sua agao financiadora atendendo 
as necessidades de investimentos das em-
presas industriais de pequeno e medio por-
tes, responsaveis por importante parcela da 
produgao de manufaturas do Pais. 

A criagio, em marco de 1965, do Grupo 
Executivo do Programa de Financiamento 
a Pequena e Media Empresas decorreu de 
solicitagao do Banco Interamericano de De-
senvolvimento — BID, para tutelar a apli-
cacao dos recursos por ele repassados ao 
BNDE, nos termos do AcOrdo de Empres-
timo 96 — CC/BR, firmado em 23 de de-
zembro de 1964. 

Concebido como urn fundo rotativo, o 
FIPEME presta sua assistencia financeira a 
investimentos fixos vinculados a instalagao 
e/ou expansao de empreendimentos de pe-
queno e medio porter, contemplando a aqui-
sigao de equipamentos de fabricacao nacio-
nal ou estrangeira, obras de construgao ci-
vil, bem como despesas de instalagao de 
equipamentos e servigos tecnicos. 

Os setores enquadriveis para efeito de fi-
nanciamento abrangem variada gama de 
atividades industriais, de maior amplitude 
do que aquela atendida pelas operagOes 
tradicionais do Banco. A seu turno, a me-
canica operacional do FIPEME caracteriza-
se pela sua simplicidade e flexibilidade, 
que garantem analise e solugao expeditas 
das postulagoes de apoio financeiro a con-
ta do Fundo. 

Observado o teto equivalente a US$ 500 
mil, a colaboragao maxima do FIPEME, em 
operagOes diretamente contratadas pelo 
BNDE, corresponderi ate 60% do investi-
mento total, devendo o restante ser supri-
do corn aporte do mutuirio final, num mi-
nim° de 20%, admitindo complementagao 
de outras fontes, inclusive fornecedores de 
equipamentos ou mesmo organizagOes de 
credit° desvinculadas do Programa. Para as 
operagOes efetivadas atraves de Agentes 
Financeiros, os recursos do FIPEME so-
mente apoiarao o maxim° de 50% da in-
versa° total, cabendo ao Agente suprir os 
recursos complementares aos 20% de par-
ticipag.ao minima do mutuirio final. 

Dada a elevada capacidade de absorgao 
demonstrada pelas empresas de pequeno e 
medio porte, o BNDE, alem dos recursos 
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externos providos pelo emprestirno 	 
96-CC/BR do Banco Interamericano de De-
senvolvimento — BID, no montante de US$ 
27 milhOes, tambem contratou corn o Kre-
ditanstalt fiir Wiederaufbau, da Alemanha 
Ocidental, um credit° no valor de DM 27 
milh5es, equivalentes a US$ 7 milhoes, bem 
assim esta ultimando negociacOes junto ao 
BID objetivando novo emprestirno similar 
ao primeiro. 

A execucao do Programa a cargo do 
FIPEME revelou resultados altamente po-
sitivos, tendo sido aprovadas diretamente 
pela administracao do Fundo, entre julho 
de 1965 e dezembro de 1966, um total de  

148 operacOes, somando o equivalente a 
Cr$ 80,9 bilhoes, a saber: 

OperacOes Aprovadas pelo FIPEME 

Miner° Valor (Cr$ milhoes) 

1965 (jul/dez) 29 14.804,6 
1966 	  119 66.106,7 

148 80.911,3 

O montante da colaboracao financeira 
proporcionada pelo FIPEME assim se dis-
tribuiu segundo os principais generos de 
inchastria contemplados: 

Generos de Industrie 

Colaboragfio Financeira Aprovada 
a Conte do FIPEME 

(Cr$ milhoes correntes) 

1965 1966 

TOTAL 	  14.804,6 66.106,7 

Textil 	  1.037.3 10.679,9 

Metabirgica 	  1.327,6 8.827,5 

Celulose, papel e papelao 	  7.301,2 

Editorial e Grafica 	  4.413,8 

Madeira 	  3.9L?,0 

Quimica 	  1.414,0 3.668,9 

Mecanica 	  1.898,0 3.287,9 

Material Eletrico 	  133,5 1.513,8 

Outros 	  1.454,2 4.801,7 

Diversos (repasse a bancos de desenvolvimento) 	  7.540,0 17.700,0 

Ate o final do exercicio a rede de Agen-
tes do FIPEME compunha-se de 6 organis-
mos financeiros, somando Cr$ 25,2 bilhOes 
o valor dos creditos repassados, a saber: 

Em 1965: Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Cr$ 2.440,0 milhOes) e Ban-
co Regional de Desenvolvimento do Extre-
mo-Sul — BRDE (Cr$ 5,1 bilhOes); 

Em 1966: Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Cr$ 5,0 bilboes), Cia. de De- 
senvolvimento do Estado do Rio de Janei- 
ro — CODERJ (Cr$ 1,5 bilhao), COPEG — 
Credit° e Financiamento S.A. (Cr$ 6,2 bi- 

Banco Regional de Desenvolvimen- 
to do Extremo-Sul — BRDE (Cr$ 4,0 bi- 
lhOes), Banco do Estado de Mato Grosso 

S.A. (Cr$ 500,0 milhOes) e Banco do 
tado de Goias S.A. (Cr$ 500,0 milhOes). 

Agencia Especial de Financiamento 
dustrial — FINAME — A criacao do 
do de Financiamento para Aquisicao 
Maquinas e Equipamentos Industriais 
FINAME, pelo Decreto n.0  55.275, de 22 
dezembro de 1964, foi acolhida como p 
videncia de largo alcance corn vistas 
aperfeicoamento da instrumentalizacao o 
racional da acao financiadora do Gove . 
Federal em proveito da clinamizagio 
atividades do parque industrial brasile 
mediante a facilidade da concessao de 
nanciamentos para a compra e venda 
maquinas e equipamentos. 
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No exercicio de 1966 o FINAME passou 
r duas importantes transformagoes em 
a estrutura: a primeira, pelo Decreto n. 0  
.170, de 2 de setembro, que o transfor-
ou em Agencia Especial de Financiamen- 
Industrial — FINAME, dando-lhe maior 

mplitude e alterando sua estrutura ope- 
cional e organizacional, e a segunda, 
ayes do Decreto-Lei n.° 45, de 18 de no-

embro, que the atribuiu personalidade ju-
'dica prOpria, para transformar-se, poste-
ormente, em sociedade anemima de eco-
omia mista, cabendo ao BNDE o seu con-
ole acionario, bem assim a formalizacao 
a criagao da sociedade por Resolugao do 

seu Conselho de Administracao. A consti-
tuicao da subsidiaria do BNDE — FINA-
ME S.A. — Financeira Nacional — ocor-
iera no inicio de 1967, alterando-se, con-
seqtientemente, sua estrutura organizacio-
nal e operacional. 

As atividades desenvolvidas pelo FINAME 
a partir de fevereiro de 1965 revelaram-se 
altamente positivas, permitindo que no fi-
nal de 1966 contasse corn uma rede de 171 
Agentes Financeiros credenciados pelo Ban-
co Central, sendo atuantes 123, dos quais 
74 bancos comerciais, 45 companhias de fi-
nanciamento e investimento e 4 bancos re-
gionais e estaduais de desenvolvimento. 

No exercicio de 1966 o FINAME aprovou 
urn total de 3.972 propostas de abertura de 
credit°, no valor global de Cr$ 73,6 bilhOes,  

contra 1.965 operacOes aprovadas no ano 
anterior, somando Cr$ 41,7 bill-16es. 

A distribuicao dos refinanciamentos apro-
vados em 1966 assim se apresentou por 
Agentes Financeiros: 

Operacoes do FINAME 

Cr$ milhoes 

Bancos comerciais 43.860,1 59,6 
Companhias de finan-

ciamento 	e 	investi- 
mento 	  24.213,7 32,9 

Bancos regionais e es-
taduais de desenvol-
vimento   5.545,3 7,5 

TOTAL 	 73.619,1 100,0 

Do montante total dos creditos autoriza-
dos no exercicio passado, Cr$ 55,3 bilh5es 
correspondem a operag5es contratadas corn 
os compradores de maquinas e equipamen-
tos e os restantes Cr$ 18,3 bilhoes a opera-
c5es firmadas corn os vendedores-fabrican-
tes, cabendo salientar que correspondem 
estes "quanta" a metade do valor das en-
comendas, visto que o aporte do FINAME 
representa 50% do total. 

As atividades industrials assistidas finan-
ceiramente pelo FINAME abrangem varia-
da gama de ramos de indiistria, em ni.imero 
superior a quatro dezenas. 0 desdobra-
mento das operagoes aprovadas revela a se-
guinte participacao dos principais generos 
de indlastria: 

Generos de IndUstria 

Colaboracao Financeira Aprovada 
pelo FINAME 

(Cr$ milhoes correntes) 

1965 1966 

TOTAL 	  41.677 , 6 73.619,1 

Meefinica 	  7.867,7 22.084,6 

Material de transporte 	  12.425,4 16.189,2 

Produtos alimentares 	  5.467,3 7.609,7 

Textil 	  2.698,6 5.575,8 

Metaliogica 	  2.102,1 3.866 . 3 

Material eletrico, eletronico e de comunicagoes 	  913,1 2.870,4 

Quimica 	  699,1 2.148,4 

Bebidas 	  444,9 1.046,7 

Outros   	 9.059,4 12.228,0 
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Fundo de Financiamento de Estudos de 
Projetos e Programas — FINEP — A ne-
cessidade de estimular a elaboragan, a me-
lhoria de padrao e a intensificagao de es-
tudos de projetos e programas como ins-
trumentos para identificar oportunidades 
novas de investimentos no Pais ja vinham 
constituindo antiga preocupagao do BNDE. 
Nesse sentido, pela Resolugao n. 0  149/64, 
a Administragao do Banco chegou a apro-
var a criagao de mecanismo prOprio desti-
nado a promover o financiamento da elabo-
ragao de projetos especificos. 

Posteriormente, em decorrencia dos re-
sultados de estudos elaborados no MINI-
PLAN e dando major amplitude a iniciativa 
do BNDE, o Governo Federal, pelo Decreto 
n.0  55.820, de 8 de marco de 1965, criou o 
Fundo de Financiamento de Estudos de 
Projetos e Programas — FINEP, corn a f i-
nalidade de financier a realizacao de es-
tudos de viabilidade de projetos especificos 
dentro de variado grupo de atividades eco-
nomicas selecionadas, bem assim de estu-
dos a niveis subsetoriais especificos para 
identificar pontos claros de estrangulamento 
e cuja identificacao se traduza em projetos 
especificos. 

A Secretaria Executive do FINEP atua 
junto ao prOprio MINIPLAN, funcionando 
o BNDE como Agente Financeiro do refe-
rido Fundo. 

0 programa a cargo do FINEP, iniciado 
no final de 1965, teve aprovadas naquele 
exercicio 5 operacOes no valor global de 
Cr$ 104,0 milhOes. No ano de 1966 o  nu- 
mero de operagOes aprovadas elevou-se a 
21, somando Cr$ 975,7 milli -6es e contem-
plando, principalmente, o setor industrial, o 
setor de armazenamento e o de ensino. 

AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE 
—No exercicio de 1966 apenas uma nova ope-

racata foi aprovada pelo Banco a conta dos 
recursos dos AcOrdos de Emprestimo AID/ 
BNDE, referindo-se a suplementagao de 
Cr$ 1,8 bilhao destinada a conclusao de em-
preendimento industrial anteriormente be-
neficiado pela ajuda financeira da Entida-
de (ISAM — SP — metalurgia dos sao-fer-
rosos). 

Actordo de Emprestimo Brasil/Dinamar-
ca/BNDE — Em decorrencia do Act:a-do de 
Emprestimo Brasil/Dinamarca, firmado em 
8 de julho de 1966, o Governo daquele pats 
concordou em conceder ao Governo bra-
sileiro urn emprestimo no montante de Dan 
Kr 21,0 milh5es, equivalentes a Cr$ 6,6 bi-
lhOes, destinado a atender financiamentos  

de projetos e estudos de interesse para o 
desenvolvimento do Brasil. 

Em agesto de 1966, conforme decisao da 
Administracao do BNDE, a Entidade assu-
miu as responsabilidades de Agente Finan-
ceiro do Governo brasileiro para os fins e 
efeitos previstos no mencionado Act:ado. Os 
recursos resultantes do Ackirdo seriam, ade-
mais, aplicados por intermedio do FIPEME, 
FINAME, FUNDEPRO, FINEP ou em ope-
ragOes relacionadas com o financiamento 
direto pelo . Banco de projetos e estudos 
conforme estabelecido na Resolucao do 
C.A. 149/64, bem assim aplicados pelo 
BNDE, agindo diretamente ou atraves de 
agentes financeiros, em operacoes de im-
portacao isolada de equipamentos para ati-
vidades econOmicas fundamentais. 

A concessao de financiamentos a conta 
dos recursos do AcOrdo depende, apenas, 
de apresentacao de projeto sucinto. Os fi-
nanciamentos aprovados tem o prazo de 
amortizacao de ate 10 anos, corn ate 2 anos 
e meio de carencia, vencendo juros de 12% 
a.a. corn correcao monetaria ate 14% a.a. 

No exercicio findo foi possivel aprovar 
uma Unica operagao a conta dos recursos 
do AcOrdo de Emprestimo Brasil/Dinamar-
ca/BNDE, no valor de Dan Kr 2.540 
mil, equivalentes a Cr$ 809,8 milli -6es, be-
neficiando a Usina sao Francisco de AO-
car e Alcool S.A., localizada em Ceara-
Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte, 
cujo projeto objetiva o reequipamento da 
usina. 

No final do exercicio ja se achavam adi-
antadas negociacOes mantidas pelo BNDE e 
o Instituto do Acucar e do Alcool, corn vis-
tas a execucao de urn programa conjunto 
visando ao reaparelhamento do parque acu-
careiro do Pais mediante a utilizacao de 
parcela dos recursos corn a Dinamarca. 

D — OPERAMS DE PRESTAQA0 DE 
AVAL 

Em 1966 foram aprovadas pelo BNDE 12 
operagoes de prestagao de aval a credit° 
externos, das quais 9 beneficiaram empre-
endimentos novas e 3 representaram suple-
mentag5es a operagoes de interesse de mu-
tuarios ja favorecidos anteriormente. 

0 montante global das operagOes aprova-
das somou o equivalente a US$ 44,3 mi-
lhOes, valor pouco inferior ao registrado no 
exercicio de 1965. 

As Atividades Beneficiadas pela Colabo-
raga° do BNDE em 1966 — 0 quadro a se-
guir p6e em evidencia os resultados obtidos 
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OS 

atuagao do BNDE no Ultimo bienio, 
trando os montantes das operagOes 
vadas grupadas segundo os grandes  

setores de atividade econOmica a que estao 
relacionados os respectivos empreendimen-
tos: 

ColaboracSo Financeira Aprovada pelo BNDE 

Atividades Beneficiadas 
Em Moeda Nacional 

(Cr, milhoes correntes) 
Prestagfto de Aval 

(Equivalenela em US$ mil) 

1965 1966 1965 	 1966 

TOTAL 	  

Transporte e Comunicaciies 	 

Energia Eletrica 	  

Industrie 	  

Siderurgia 	  

Outras IndtIstrias 	  

Pequenas e medias industries — 
(FIPEME) (*) 	  

Compra e venda de mfiquinas e equi-
pamentos — (FINAME) 	 

Produtividade industrial — (FUN-
DEPRO) 	  

Recursos repassados a bancos de 
desenvolvimento (**) 	 

	

'culture e setores complementares 	 

o e pesquisas tecnico-cientificas — 
C) 

de projetos e programas — 
* • * ) 

de creditos externos (****) 

356.029,1 

150.0 

3.927 , 2 

341.202,8 

243.316,5 

29.404,1 

7.264,6 

41.677,6 

19 .540,0 

1.723,0 

1.012,1 

104,0 

7.910,0 

531.253,8 

64.297,2 

458.914,2 

242.016,0 

76.815,8 

48.406,7 

73.619,1 

356,6 

17.700,0 

3.550,0 

3.516,7 

975,7 

	

55.123 
	

44.268 

	

12.693 
	

26.608 

	

2.394 
	

2.228 

	

40.336 
	

15.432 

	

39.061 
	

2.659 

	

1.275 
	

12.773 

(*) Exclusive operacees de repasse a bancos de desenvolvimento. 
**) Operaciies de repasse a bancos regionais e estaduais de desenvolvimento a conta de recursos pro-

prios dos Bancos, dos Acerdos de Emprestimo AID/BNDE e do FIPEME. 
*) Inclui operaciies de interesse dos setores industrial, agricola e de ensino. 
*) Repasse a CAPES (MEC) de recursos concedidos pelo BID. 

A despeito de que os empreendimentos 
siderfirgicos — particularmente aqueles sob 
contrOle acionario do Banco (COSIPA, USI-
MINAS e Cia. Ferro e Ago de Vitoria) — 
continuassem absorvendo o maior volume 
da colaboragao financeira aprovada em moe-
da national, vale ressaltar o aumento ge-
neralizado nas aprovagOes de interesse das 
demais atividades. Assim a que, enquanto 
os creditos concedidos em 1966 ao setor si- 

derUrgico praticamente se igualaram aos 
verificados em 1965, a colaboragio total, no 
exercicio findo, destinada ao setor industrial 
como urn todo apresentou urn incremento 
de 35% em relagio ao ano anterior, ele-
vando-se esse percentual a 161% no caso 
das "outras indUstrias", a 566% em rela-
gao as aplicag6es de interesse de pequenas 
e medias indUstrias e a 77% quanto aos 
financiamentos para compra e venda de 
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equipamentos e maquinas atraves do FI-
NAME. 

Por outra parte, relativamente as demais 
atividades econOrnicas foram registrados, de 
igual modo, incrementos expressivos nas 
aplicaciies de recursos autorizadas pelo 
BNDE em 1966. No caso do setor de ener-
gia eletrica a colaboracao aprovada elevou-
se a Cr$ 64,3 bilhOes, contra apenas CrS... 
3,9 bilhoes em 1965, destacando-se os vul-
tosos financiamentos outorgados aos proje-
tos das usinas de Foz do Chopim (COPEL), 
Cachoeira Dourada (CELG-ELETROBRAS) 
e Mimoso (CEMAT). Por sua vez, os cre-
ditos concedidos a atividades complementa-
res do setor agricola apresentaram urn au-
mento de 106% em relacao ao ano de 1965. 
Corn a dinamizacao verificada nas opera-
c5es do FUNTEC, os creditos concedidos 
para financiar a realizacao de programas 
de ensino e de pesquisas tecnico-cientifi- 

cas aumentaram de 247% em seu montante 
total, verificando-se, finairnente, um au-
mento de 838% no valor global das opera-
goes a conta do FINEP, para fins de ela-
boracao de estudos de projetos e progra-
mas. 

Relativamente a modalidade de prestacio 
de aval, observou-se, em 1966, ligeiro de-
crescimo no montante das operac5es apro-
vadas pelo Banco, destacando-se entre os 
setores beneficiados o de transporte aero-
viario, corn uma participacao de 60% do 
valor total, cabendo os restantes 40% a 
avais que beneficiaram empreendimentos 
nos ramos das inclustrias quimica (US$ 6,2 
milhoes), de celidose e papel (US$ 5,0 mi-
lhoes) e siderurgia (US$ 2,7 milhOes), bem 
assim no setor de energia eletrica (US$ 2,2 
milhOes). 

Por Ultimo, a tabela seguinte oferece os 
resultados globais relativos a acao financia- 

Atividades Beneficiadas 

Valor Global da Colaborageo Financeira 
Aprovada polo BNDE — 1952/1966 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhOes) 

Prestagfw 
de Aval 

(Equiv. em 
US$ mil) 

A pregos 
correntes 

A pregos de 
1966 

TOTAL 	  

Transporte e comunicagOes 	  

1.148.048,3 

15 . 421,6 

3.613.320,9 

603.650,7 

835.261 

204.697 

Energia Eletrica 	  130.992,9 849.505,9 161. 

InclUstria 	  978 . 217,4 2.078.469,9 456. 

Siderurgia 	  632. 983,2 1.349.951,3 367. 

Outras industries    	 134 . 569,6 492. 004,6 89. 

Aplicagiies 	de 	Fundos Industrials (FIPEME, 
FINAME e FUNDEPRO) 	  171.324,6 185.371,0 

AplicagOes industriais com recursos repassa-
dos a bancos de desenvolvimento (*) 	 39.340,0 51.143,0 

Agricultura e setores complementares 	 9 . 765,0 65.301,1 12. 

Ensino e pesquisas tecnico-cientificas (**) 	 12.571,7 15 . 283,8 

Estudos de projetos e programas (FINEP) (***) 1 . 079,7 1.109,5 

(*) Recursos proprios do Banco, dos Acordos AID/BNDE e do FIPEME. 
(**) FUNTEC e repasse de credito do . BID a CAPES (Cr$ 7,9 bilhoes). 

(***) Inclui operagees de interesse dos setores industrial, agricola e de ensino. 

dora desenvolvida pelo BNDE desde sua 
criagao, em 1952, ate o final de 1966, gru-
pados os valores segundo as atividades eco-
nomicas assistidas e especificadas as ope-
ragoes de credito em moeda nacional em 

valores nominais e reais, estes a pregos 
1966. 

De outra parte, o exame da acao fin 
ciadora do BNDE no exercicio de 1966 pj 
mite, ainda, destacar as seguintes info 
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•es adicionais referentes as atividades eco-
omicas contempladas pela atuagao da 
dade, relativamente aos principais aspec-
s dos empreendimentos beneficiados: 

TRANSPORTE — Conforme sucedido em 
xercicios anteriores, tambern em 1966 a 
olaboracao do Banco ao setor de transpor- 

ficou limitada a operagOes de prestacao 
e aval de interesse do sistema aeroviario, 
elacionadas, respectivamente, a importagao 
e acessOrios e pegas sobressalentes para 

aeronaves do tipo "Caravelle", para a Cru-
zeiros do Sul, e de 3 modernas aeronaves 
a jato "Boeing 707 — modelo 341 — C", de 
longo raio de acao, corn os respectivos 
acessOrios e sobressalentes, para a VARIG. 

ENERGIA ELETRICA — 0 Banco apro-
you, em 1966, dois projetos novos no setor 
de energia eletrica, complementando os 
investimentos que estao sendo aplicados em 
programas a cargo da Cia. Paranaense de 
Eletricidade — COPEL e da Centrais Ele-
tricas de Santa Catarina — CELESC. 0 
projeto da COPEL refere-se a construcao 
da usina hidreletrica de Foz do Chopim, no 
Municipio de Dois Vizinhos, no Parana, com 
capacidade para 42.000 kW e do respectivo 
sistema de transmissao, compreendendo 883 
quilOmetros de linhas ligando cerca de 40 
municipios no Sudoeste paranaense. Por 
sua vez, o empreendimento da CELESC 
objetiva a expansao do seu sistema de 
transmissao, levando a energia gerada pela 
usina de Capivari, da SOTELCA, ao Vale 
do Rio do Peixe, em Santa Catarina, atra-
yes de 167 quilOmetros de linhas. 

De outra parte, foram ainda aprovadas 
operagOes de suplementacao de recursos 
em cruzeiros e de aval as seguintes entida-
des ja mutuarias do Banco: 

— CELG — ELETROBRAS: termino do 
projeto de ampliagao da usina hidrele-
trica de Cachoeira Dourada, em Goias, 
corn 100.000 kW de capacidade, e do 
respectivo sistema de transmissao; 
CEMAT: conclusao da usina hidreletrica 
do Mimosa, em Mato Grosso, corn 	 
7.000 kW de potencia instalada, bem as-
sim melhoria do sistema de distribuicao; 

— CEMIG: ampliagao da usina de Tres 
Marias e do sistema de transmissao, em 
Minas Gerais; 
COPEL: ampliagao do seu sistema de 
transmissao no Estado do Parana; 

— FOrga e Luz do ChapecO: conclusao do 
projeto da usina do Tigre (2.800 kW) 
inclusive do sistema de transmissao; 

SOTELCA: suplementacao de aval para 
a importacao de equipamentos para a 
expansao do sistema de transmissao da 
usina ternieletrica de Capivari, em San-
ta Catarina; 
Termeletrica de Alegrete (ELETRO-
BRAS): suplementagao de aval rela-
cionado corn a importacao de equipa-
mentos para a instalagao da usina ter-
mica de Alegrete (66.000 kW) e do seu 
sistema de transmissao (1.000 km de li-
nhas). 

INDUSTRIA — A assistencia financeira 
proporcionada ao setor industrial continua 
assumindo importancia cada vez mais pre-
ponderante na agan financiadora do BNDE, 
distribuindo-se essa colaboragao entre di-
versas modalidades operacionais, tais se-
jam: suplementacao de recursos para o 
termino de projetos que ja contam corn a 
ajuda do Banco; financiamentos corn recur-
sos do FRE para projetos novos; aplicacOes 
a conta de Fundos industriais especificos, 
coma FIPEME, FINAME e FUNDEPRO; 
financiamentos atraves de recursos repas-
sados a agencias financeiras regionais e es-
taduais de desenvolvimento; e, finalmente, 
emprestimos por conta de recursos exter-
nos especiais (AcOrdos AID/BNDE e Acar-
do Brasil/Dinamarca/BNDE). 

E de salientar, outrossim, que a expan-
sao do credito industrial esta sendo acorn-
panhada por uma crescente ampliagao no 
campo de atividades industriais beneficia-
das, em virtude, principalmente, da elasti-
cidade de conceituagao admitida para en-
quadramento de projetos nas operagoes rea-
lizadas a conta de Fundos especificos. 

Suplementactio de recursos para projetos 
em execucdo — Conforme assinalado, par-
cela aprecia.vel do montante global da co-
laboragao aprovada pelo Banco em 1966 
destinou-se a suplementar recursos para o 
prosseguimento e termino de alguns empre-
endimentos industriais da maior significa-
cao para o desenvolvimento national, cu-
jos projetos ja se haviam beneficiado da 
assistencia financeira da Entidade. Estao 
neste grupo os empreendimentos sidemar-
gicos da COSIPA, USIMINAS e Cia. Ferro 
e Ago de Vitoria, bem assim o projeto de 
expansao da usina de produtos de metais 
nao-ferrosos da ISAM, o Ultimo favorecido 
corn recursos dos AcOrdos AID/BNDE. 

Projetos industriais novos — Os projetos 
industriais novos financiados pelo Banco, 
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em 1966, a conta dos recursos do FRE, per-
mitirao iniciar ou expandir, a curto prazo, 
a producao industrial do Pais nos niveis 
seguintes: 

Indilstria Metalurgica 

* 6.700 t/ano de produtos acabados de 
altos especiais, incluindo novas linhas de 
producao (Altos Villares — Sao Caeta-
no do Sul, SP); 

• 8.000 t/ano de aluminio em lingotes 
(ALUMINAS — Ouro Preto, MG); 

• 20.000 m2/ano de telas metalicas para a 
industria de papel (ITELPA — Piraci-
caba, SP); 

Indtistria Quimica 

4.000 t/ano de anidrido ftalico (CIQUI-
NE — Camagari, BA); 

• 4.800 t/ano de formaldeido (RESINPLA 
— Gravataf, RS); 

• 142.000 t/ano de concentrados de apa-
tita corn 36% de P 205  (SERRANA — 
Jacupiranga, SP); 

* 3.600 tiano de cloreto de polivinila 
(GEON — sao Caetano do Sul, SP); 

• 23.400 t/ano de celulose de linter (Ma- 
tarazzo — Sao Jose dos Campos, SP); 

• 9.000 t/ano de soda caustica (Matarazzo 
— Sao Caetano do Sul, SP); 

* 17.300 t/ano de carbureto de calcio (Ma- 
tarazzo — Sao Caetano do Sul, SP); 

• 20.000 t/ano de diOxido de titanio (TI-
BRAS — Ilheus, BA); 

Inchistria de celulose e papel 

* 15.000 t/ano de celulose e 50.000 t/ano 
de papel kraft (Catarinense — Lajes, 
SC); 

* plantio de 4.000 ha de eucaliptos para a 
producao de celulose de fibra curta (Su-
zano — Mogi das Cruzes, SP); 

Outras industrias 

• 195.000 t/ano de cimentos comum e es-
peciais (Cimento Branco do Brasil — 
Guanabara); 

* 360.000 t/ano de sal (Cia. Comercio e 
Navegacao — Macau, RN); 

* 864 t/ano de manufaturas de fibras de 
caco-da-bala (CAISA — Santa Luzia 
do Itanhi, SE); 

* 24.000.000/ano de pes de tabua de ma-
deira verde serrada (INASA — Breves, 
PA). 

Pequenas e medias empresas industrials 
— Iniciado em 1965, o Programa de Finan-
ciamento a Pequena e Media Empresas — 
FIPEME teve sua execucao expressivamen-
te desenvolvida no exercicio findo, corn a 
aprovacao de 119 operagOes, que beneficia-
ram empreendimentos vinculados a instala-
cao ou expansao de unidades industriais de 
pequeno e medio portes compreendidas nos 
seguintes ramos: metahargica, mecanica, 
material eletrico, automobilistica, quimica, 
de celulose e papel, materias plasticas, bor- I 
racha, madeira, couros, ceramica, textil, 
produtos alimentares, vestuario, exploracio 
mineral, etc. 

Compra e venda de mciquinas e equipa-
mentos industriais — Conforme referido 
anteriormente, a acao financiadora do FI-
NAME desenvolveu-se de maneira signifi-
cativa em 1966, tendo sido aprovadas 3.972 
operagaes de credit° para a compra e ven-
da de maquinas e equipamentos industriais 
de fabricacao nacional, somando CrS 73,6 
bilhOes, dos quail Cr$ 55,3 bilhOes coube-
ram a compradores e CrS 18,3 bilhOes a 
vendedores-fabricantes. 

Mais de quo.tro dezenas de ramos in-
dustrais foram beneficiados corn a assisten-
cia financeira propiciada pelo FINAME, 
destacando-se as indiistrias mecanicas (corn 
30% do valor total dos creditos aprovados 
em 1966), de material de transporte (22%), 
de produtos alimentares (10%), textil (8%), 
metahargica (5%), material eletrico (4%), 
quimica (3%), etc. 

No caso da inditstria de material de 
transporte, vale salientar que, atraves de 
financiamentos concedidos pelo FINAME, 
foram comercializados 1.057 caminhOes pe-
sados, sendo 698 veiculos da marca Scania 
Vabis, 189 da Mercedes Benz e 170 da FNM. 

Elaboragao de estudos e projetos indus-
triais — Atraves de operacOes financeiras 
conta do FINEP, o setor industrial tambem 
foi largamente beneficiado corn recursos 
destinados a elaboracao de estudos e pro-
jetos industrials, de interesse, principal-
mente, dos ramos das indiistrias 
gica, de celulose e papel, de material de 
transporte, quimica, de produtos alimenta-
res, mecanica, editorial e grafica, etc. 

Produtividade industrial — Atraves do 
FUNDEPRO o Banco passou a financiar 
projetos que visem a incrementar a produ- . 

tividade das empresas industriais, tendo sido 
aprovadas, entre outubro e dezembro do 
ano findo, 7 operacaes beneficiando empre- 
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localizadas no Estado de Sao Paulo, 
preendidas nos ramos da inchistria me-
ca, de material eletrico, de minerais 
metalicos, de mobiliario e de calcados. 

GRICULTURA E SETORES COMPLE- 
TARES — Conforme sucedido em 

rcicios anteriores, tambem em 1966 mos-
u-se relativamente modesta, comparati-
ente a outros setores, a colaboracao fi-
eira oferecida pelo Banco a empreen- 
ntos ligados ao setor agricola. 

Dois novos projetos de instalagao de ma-
ouros industriais foram aprovados e fi-
ciados: o do Frigorifico Norte de Minas 

A. — FRIGONORTE, que esta implan-
do moderno matadouro industrial em 

ontes Claros (MG), corn capacidade para 
abate diario de 400 bovinos e 100 suinos 
tendo instalagEies frigorificas para 433 t; e 
do Frigorifico Vacariense S.A. — FRI-
ASA, que visa a instalagao de matadouro 

Vacaria (RS), corn capacidade para o 
to diario de 250 bovinos e de 100 suinos 

dispondo de instalac,oes frigorificas para 
0 t . 
0 Banco concedeu, ainda, suplementagao 
recursos ao DEPRC do Rio Grande do 

ul, destinada a acelerar a conclusao do 
rojeto de implantacao do grande armazem 
igorifico do porto de Rio Grande (6.000 t 

de capacidade estatica). 
Cabe destacar, por outro lado, ter o Ban-

co aprovado, no exercicio, alguns financia-
mentos destinados a empreendimentos in-
dustriais que, de certa forma, tambem in-
teressam ao setor agricola, como sejam em-
preendimentos ligados as indtastrias de fer-
tilizantes, de racOes, de extragao e benefi-
ciamento de fibras vegetais, de produtos 
alimentares, de extragao de sal, etc. Por 
sua vez participa juntamente corn a CIBRA-
ZEM de estudos relacionados corn a ampli-
agio da rede de armazenamento na regiao 
Sul. 

ENSINO E PESQUISAS TECNICO-CI-
ENTiFICAS — Atraves do FUNTEC, foram 
aprovadas 11 operacaes relacionadas a pro-
gramas de ensino e de pesquisas tecnico-
cientificas. 

As operagOes vinculadas a realizagao de 
Cursos de Pos-Graduagao beneficiaram o 
Instituto de Quimica da UFRJ, a Coordena-
cao de Programas de POs-Graduagao de 
Engenharia da UFRJ e a Pontificia Uni-
versidade Catolica do Rio de Janeiro, des-
tinando-se a efetivagao de Cursos de Ns-
Graduagao em Quimica Organica, Enge-
nharia Quimica, Engenharia Mecanica Ele- 

trica, Fisica Nuclear, Engenharia Mecanica, 
Engenharia Eletrica, Engenharia Metallar-
gica e Administracao de Empresas. 

0 FUNTEC tambem concedeu financia-
mento para a realizacao de urn curso de 
extensao de Administragao de Empresas, 
conduzido pela Faculdade de Ciencias Eco-
nomicas e Administrativas da USP, em 
convenio corn o Centro das Industrias do 
Estado de Sao Paulo e a Universidade 
Delft. 

No campo do ensino de nivel medio, foi 
aprovada, ern carater excepcional, colabo-
ragao financeira para o reequipamento da 
Escola Tecnica Federal da Guanabara. 

Por sua vez, deve ser salientada a apro-
vacao de 4 operagoes destinadas a custear 
a realizagao de pesquisas tecnologicas rela-
cionadas corn siderurgia, telecomunicacoes, 
producao e fundigao de pegas em titanio 
metalico e maquinas hidraulicas. 

Por ultimo, dentro dos seus objetivos, o 
FUNTEC tambem financiou a elaboragao 
de Normas Tecnicas para produtos sideritr-
gicos e indfistria mecanica pesada, a cargo 
da ABNT em convenio corn o IBS e ABDIB. 

ELABORAcA0 DE ESTUDOS DE PRO-
JETOS E PROGRAMAS — Atuando na 
condigao de Agente Financeiro do FINEP, 
o BNDE aprovou no exercicio passado 21 
operagoes de credit() a conta desse Fundo, 
destinadas a custear despesas corn a elabo-
raga° de estudos e projetos especificos de 
interesse para o desenvolvimento do Pais. 

Tais estudos e projetos contemplam, prin-
cipalmente, o setor industrial, compreen-
dendo os ramos das industrias metalurgica, 
de celulose e papel, de material de trans-
porte, quimica, de produtos alimentares, 
mecanica, editorial e grafica, etc. Financiou 
o FINEP, igualmente, a elaboragao de es-
tudos de interesse de atividades ligadas ao 
setor agricola — destacando-se os creditos 
que beneficiaram a CIBRAZEM e a Coope-
rativa Agricola de Cotia — bem como pro-
grama de interesse da Universidade Fede-
ral da Paraiba. 

Distribuicao Geografica da Colaboracao 
Aprovada em 1966 

Para completar a analise financiadora de-
senvolvida pelo BNDE no exercicio findo, 
o quadro a seguir confronta a distribuicao 
geografica dos montantes das operacSes 
aprovadas em 1965 e 1966, segundo as re-
gioes geo-econernicas do Pais e as regioes 
definidas no artigo 34 da Lei n. 0  2.973/56. 
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As areas mais desenvolvidas do Pais 
continuaram mantendo sua posigao de li-
deranga na obtengao da assistencia finan-
ceira do BNDE, corn a participacao de 
83% no montante global das operag6es 
em moeda nacional e 37% do valor total dos 
avais aprovados em 1966. 2 de destacar o 
expressivo crescimento verificado nos fi- 

nanciamentos concedidos a empreen 
tos localizados na Regiao Sul, da o 
de 94%, enquanto os creditos destin 
a Regiao Sudeste cresciam de apenas 2 
0 aumento ocorrido nas aplicacOes em p: 
jetos situados na Regiao Sul decorre 
principalmente, do vulto dos creditos co: 
cedidos a COPEL (CrS 30,2 bilh8es) e 

Colaboracao Financeira Aprovada pelo BNDE 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhoes correntes) 

1966 

Frestagio de Aval 
(Equiv. em US$ mil) 

1965 

Regioes 

1965 1966 

BRASIL 	  

Regioes Geo-econiimicas: 

Norte 	  
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Sul 	  
Centro-Oeste 	  
Inter-regional e n.e. (*) 	 

Regioes da Lei n.° 2.973/56: 

Regiao I (**) 	  
Regiao II (***) 	  
Inter-regional e n.e. (*) 	 

356.029,1 

6.889 2 
13.869,7 

313.913,2 
12.211,5 

642,0 
8.503,5 

315.679,9 
31.845,7 
8.503,5 

531.253,8 

5.588,6 
45.196,7 

376.479,9 
72.565,7 
30.380,9 
1.042,0 

438.512,6 
91.699,2 

1.042,0 

55.423 

288 
987 

41.286 
2.063 

10.799 

41.964 
2.660 

10.799 

44.268 . 

1.350, j 
8.869' 
7.358 

26.691 

16.227 
1.350, 

26.691 

(*) Principalmente operagoes do FINAME e de aval para empresas aereas. 
(**) Regi6es Sudeste (menos o Espirito Santo) e Sul. 

(***) RegiEles Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espirito Santo. 

Papel Celulose Catarinense (Cr$ 15,0 bi-
lhOes), assim como das operaciies a conta 
do FINAME (Cr$ 12,5 bilhOes para tOda a 
Regiao) e FIPEME (Cr$ 7,0 bilhOes mais 
Cr$ 4,0 bilh5es de repasse ao BRDE). 

Relativamente as areas menos desenvol-
vidas definidas na Lei n.0  2.973/56 — isto 
é, as Regioes Norte, Nordeste, Centro-
Oeste mais o Estado do Espirito Santo — 
registrou-se, em 1966, o expressivo incre-
ments do 188% no montante dos financia-
mentos concedidos pelo BNDE. 

0 aumento verificado foi influenciado 
pelo vulto dos creditos outorgados a im-
portantes empreendimentos industriais que 
estao sendo implantados na Bahia e no 
Para — respectivamente, TIBRAS (Cr$ 27,0 
bilhoes), CIQUINE (Cr$ 5,7 bilhOes) e 
INASA (Cr$ 5,2 bilhaes) — bem assim ao 
projeto de ampliagao da "Salina Unidos",  

em Macau (RN), da CCN (Cr$ 4,5 bilhOes) 
e pelas operagiies realizadas atraves do 
FINAME (Cr$ 8,1 bilhOes). Alem disso, 
concedeu tambem o Banco novos financia-
mentos de vulto a CELG-ELETROBRAS 
e a CEMAT, respectivamente de CrS 16,0 
e Cr$ 12,0 bilhOes, destinados a completar 
as instalacOes das usinas de Cachoeira Dou-
rada e Mimoso. 

Programa de Assistencia Teenica 

Desenvolveu o BNDE, no exercicio findo, 
atuagao intensa e proveitosa relativamente 
a programas de assistencia tecnica, sendo 
de destacar, neste particular, o prossegui-
mento e a ampliagao dos trabalhos realiza-
dos pelo Centro de Desenvolvimento Eco-
nomics CEPAL/BNDE; o inicio do progra-
ma de cursos intensivos de treinamento e 
aperfeicoamento em problemas de investi- j 
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ntos e de mercado de capitais, promovido 
co-participacao corn outras organizagOes 

cionais e estrangeiras; o maior e melhor 
trosamento corn os organismos regionais 
estaduais de desenvolvimento; e, final-
nte, a realizacao, ern Salvador, Bahia, 
I Congresso de Integragao Nacional, sob 

patrocinio do BNDE e BANEB. 

CENTRO CEPAL/BNDE — Fruto de 
Ord° entre as duas instituiceles que the 
o nome, o Centro de Desenvolvimento 
onomico CEPAL /BNDE exerce suas 

tividades em tres diferentes pianos, em 
ande parte complementares: realizacao 

Cursos de Treinamento em Problemas 
Desenvolvimento Economic°, atraves de 

u programa de capacitacao; investiga-
s sabre aspectos gerais e particulares 

economia brasileira; e contribuicao 
ual ao "Estudo Economic° da America 
tine, da CEPAL, no capitulo correspon-
nte ao comportamento da economia 
cional. 
0 programa de atividades do Centro, em 

966, acompanhou, naturalmente, aquelas 
"s linhas de acao. Assim, no tocante as 
esquisas foram programados dois traba-
os de equipe de grande alcance: o pri-
iro compreendendo amplo estudo de 

terpretagao hitarica do processo de de-
nvolvimento economic° brasileiro, ava-

do-se, inicialmente, as transformagoes 
truturais que vein apresentando o siste-
a economic° nas decadas mais recentes. 
ara 1967, preve-se a elaboracao final do 
ocumento, corn o que se tera a efetiva 

caracterizacAo do model° recente de desen-
volvimento da economia do Pais, e a 
explicitacao dos principais problemas corn 
ue se defronta. 0 segundo trabalho esta 

intimarnente ligado ao primeiro e repre-
senta, na realidade, uma visa° mais detida 
e rigorosa do mecanismo de financiamento 
do crescimento economic° brasileiro. 

No que respeita ao programa de capaci-
tacao, o Centro CEPAL/BNDE realizou em 
1966 mais tres Cursos Intensivos de Trei-
namento, formando urn total de 138 tecni-
cos, com o que foi alcancado expressivo 
namero de 948 ex-alunos desses Cursos. 
Obedecido o criterio de rotatividade regio-
nal, foram efetuados os seguintes Cursos: 

Regiao Extremo-Sul e Estado de Sao 
Paulo 

Sede: Sao Paulo (SP) 
Patrocinador local: Prefeitura Municipal 

de sao Paulo 
Niunero de participantes: 40 
Regiao Sudeste 
Sede: Vitoria (ES) 
Patrociandor local: Prefeitura Municipal 

do Espirito Santo 
Namero de participantes: 40 
Regiao Nordeste 
Sede: Salvador (BA) 
Patrocinadores locais: SUDENE e Uni-

versidade Federal da Bahia 
Namero de participantes: 58 
Paralelamente, atendendo a solicitacan da 

Direcan do BNDE, o Centro CEPAL/BNDE 
iniciou uma nova frente de Cursos em ni-
vel medio de capacitagan, corn enfase na 
cadeira de "Analise e Elaboracan de Pro-
jetos", visando uma melhor habilitacao para 
o pessoal das agendas financeiras estaduais 
e regionais. Assim foram realizados em 
1966 dois Cursos Especiais para Agentes 
Financeiros do BNDE, a saber: 

Local: Fortaleza (CE) 
Periodo: 4 de fevereiro a 26 de marco 
Namero de alunos inscritos: 29 
Local: Manaus (AM) 
Periodo: 22 de agesto a 29 de outubro 
Niu-nero de alunos inscritos: 33 
0 quadro a seguir mostra as matriculas 

registradas nos tres Cursos Intensivos e nos 
dois Cursos Especiais para Agendas Finan-
ceiras, segundo a profissao dos participan-
tes: 
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Numero de Alunos Matriculados 

Profissoes 
Cursos Intesivos de Treinamento 

Cursos CEPAL/BNDE/Agentes 
Financeiros 

1 

Extremo- 
Sul e 

S. Paulo 
Sudeste Nordeste Total Fortaleza Manaus Total 

Economistas 	 13 	26 30 	69 9 11 20 

Engenheiros  	4 5 8 	17 	 2 3 5 

Advogados 	  9 4 7 	20 	 1 2 3 

Agronomos 	  6 3 4 	13 2 

Sock). logos 	  4 4 

Assistencia 	Social 	 1 2 3 1 1 

Professores 	  1 1 

Estudantes universitarios 6 7 13 

Bancarios 	  10 1 11 

Outros  	3 1 7 11 1 6 7 

TOTAL 	40 40 58 	138 	29 33 62 

Dos Cursos Intensivos de Treinamento em 
Problemas de Desenvolvimento Economic° 
participaram alunos procedentes dos seguin-
tes Orgaos: 

Regido Extrerno-Sul e Estado de Silo 

Paulo 

Sao Paulo (28 alunos): Prefeitura de Sao 
Paulo, Universidade de Sao Paulo, Secre-
taria de Agricultura (Dept.° da Producao 
Animal), CIBPU, Universidade Mackenzie, 
Instituto AgronOmico de Campinas, Banco 
do Brasil, Secretaria da Fazenda, Secreta-
ria de Higiene e Saude Publica, Faculdade 
de Higiene e Sairde Publica, Associacao Co-
mercial de Sao Paulo, IBC—GERCA, e 
Banco do Estado de Sao Paulo; 

Parana, (8 alunos): CODEPAR, PLADEP, 
Secretaria de Viagao e Obras, SANEPAR e 
Faculdade de Ciencias EconOrnicas de Apu-
carana; 

Santa Catarina (2 alunos): CELESC e 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina; 

Rio Grande do Sul (2 alunos): Comissao 
Estadual de Silos e Armazens e Ministerio 
da Agricultura (Servico de Expansao do 
Trigo). 

Kegiao Sudeste 

Espirito Santo (34 alunos): Faculdade 
Ciencias EconOmicas do Espirito San 
Universidade Federal do Espirito San 
Cia. Vale do Rio Doce, DNOS, Secreta 
de Viacao e Obras, Banco do Brasil, Mi 
terio da Agricultura, Banco de Cred 
Agricola do Espirito Santo, Federaga° 
IndOstrias, Secretaria da Fazenda, ACA 
Secretaria de Agricultura e Secretaria 
Indidstria e Comercio; 

Minas Gerais (3 alunos): Banco de D 
senvolvimento de Minas Gerais e DER; 

Guanabara (3 alunos): ACESITA e B 
co Central. 

Regido Nordeste 

Bahia (16 alunos): DER, Banco do B 
sit, Comissao de Planejamento EconOm 
Promotora Economic° Ltda., 5.° D 
DNER, Federacao das Industrias, 
DAGRO, Secretaria de Desenvolvime 
Economic°, Banco do Estado da Bahia, 
cretaria de Agricultura, DESEB, SUD 
BA, Superintendencia de Aguas e Esg 
do RecOncavo-SAER; 
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Perntonbuco (15 alunos): SUDENE, Ins-
tituto de Ciencias do Homem, Banco do 
Nordeste do Brasil, Banco de Desenvolvi-
mento do Estado de Pernambuco, FUNDI-
NOR e CONDEPE; 

Cearci (12 alunos): Banco do Nordeste do 
Brasil, Rade de Viagao Cearense, SUDEC, 
Banco do Estado do Ceara, CEDEC e Su-
perintendencia do Desenvolvimento EconO-
mico e Social; 

Paraiba (4 alunos): Conselho Estadual de 
Desenvolvimento e Banco do Estado da 
Paraiba; 

Maranhao (4 alunos): SUDENE-GIMP, 
Fundo de Desenvolvimento do Maranhao e 
Assessoria Tecnica do Govern° do Estado; 

R. G. do Norte (2 alunos): Assessoria de 
Planejamento do Govern; 

Alagoas (2 alunos): CODEAL e Banco 
da Produgao de Alagoas; 

Piaui (1): CODESE; 
Sergipe (1): CONDESE; 
Guanabara (1): CEPLAC. 

Por sua vez, participaram dos Cursos 
CEPAL/BNDE/Agentes Financeiros fun-
cionarios dos seguintes organismos: Banco 
do Estado do Amazonas, Conselho de Desen-
volvimento do Amazonas (CODEAMA), 
Banco da AmazOnia S.A. (antigo BCA),. 
Banco do Brasil, Banco do Estado do Para, 
Conselho de Desenvolvimento do Para 
(CONDEPA), Banco do Estado do Piaui, 
Banco do Estado do Ceara, Banco do Nor-
deste do Brasil, Cia. do Desenvolvimento 
do Ceara (CODEC), Banco do Estado da 
Paraiba, Banco de Desenvolvimento do Es-
tado de Pernambuco, Banco da Produgao 
do Estado de Alagoas, Conselho de Desen-
volvimento de Sergipe (CONDESE) e Ban-
co do Estado da Bahia. 

CURSO DE TREINAMENTO E APER-
FEIcOAMENTO EM MERCADO DE CA-
PITALS — Aspecto marcante da atuagao 
desenvolvida pelo BNDE foi sua participa-
cao em programa de largo alcance, iniciado 
em 1966, destinado a treinar e aperfeigoar 
especialistas brasileiros em problemas de 
investimentos e de mercado de capitais. 

Juntamente corn o BNDE, participam da 
promogao desse programa a Fundagao Ge-
bah° Vargas, a Ford Foundation e a USAID. 

Atraves da concessao de bOlsas de estu-
do, o programa tern sua fase initial no Bra-
sil, seguindo-se de curso intensivo a cargo 
da Graduate School of Business Adminis-
tration, da New York University. 

0 inicio da realizagao do primeiro curso, 
em 1966, para o qual foram selecionados 19 
bolsistas, revelou resultados altamente pro-
missores, que confirmam o acerto da ini-
ciativa. 

RELAcOES COM ORGANISMOS RE-
GIONAIS — Dando seguimento a politica 
empreendida pelo BNDE de apoio e de fo-
mento as economias regionais, manifestada 
predominantemente atraves de repasses de 
recursos financeiros a bancos regionais e 
estaduais de desenvolvimento varias ini-
ciativas foram tomadas corn vistas a dina-
mizagao da atuagao da Entidade. 

Nesse sentido, missOes tecnicas do. Banco, 
integradas pelo Presidente e por repre-
sentante do Conselho de Administragao da 
Casa, empreenderam diversas viagens aos 
Estados das RegiOes Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do Pais, para contatos locais 
corn empresarios privados, associagoes de 
classe e entidades oficiais. Tais contatos, ao 
tempo em que estabeleciam ampla difusao 
de informagOes e de esclarecimentos deta-
lhados sObre a agao financiadora do Banco, 
evidenciaram o acerto da diretriz que vem 
marcando as recentes atitudes do BNDE, 
corn vistas a instituigio de um sistema or-
ganic° de entidades de credit° capaz de 
atender aos reclamos do atual estagio de 
desenvolvimento das economias regionais. 

Alem desse enfoque financeiro regional, 
proveitosos entendimentos travaram-se por 
ocasiao dos encontros estabelecidos corn as 
equipes tecnicas da Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE 
e do Banco do Nordeste do Brasil — BNB. 
Atuagao coordenada na Regiao nordestina 
e fixagao de esquema uniforme de procedi-
mentos, corn harmonizagao de criterios de 
analise de projetos praticados pela SUDE-
NE, BNB e BNDE, foram os assuntos me-
recedores de maior destaque. De forma se-
melhante, na Regiao AmazOnica, o mesmo 
propOsito inspirou conversagOes corn a Su-
perintendencia do Desenvolvimento da 
Amazonia — SUDAM e o Banco da Ama-
zonia S.A. 

Ainda dentro do enfoque regional, parti-
cipou o BNDE dos Grupos de Trabalho 
para reformulacao da politica federal na 
AmazOnia e da politica nacional da borra-
cha, do Ministerio do Planejamento. Do 
primeiro Grupo citado originou-se a SU-
DAM, que substituiu a Superintendencia 
do Plano de Valorizagao EconOmica da 
Amazonia — SPVEA no planejamento eco-
nennico da Regiao, e surgiu a transforma- 
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gao do Banco de Credit° da AmazOnia S.A. 
em Banco da Amazonia S/A. Os novos 
organismos dispiiem de maior elasticidade 
operacional e estao capacitados como ins-
trumentos de execugao da politica federal 
na area, inclusive no que se relaciona a 
aplicagao dos novos estimulos fiscais con-
cedidos em Lei. 

CONGRESSO DE INTEGRAQ.A0 NA-
CIONAL — 0 langamento da ideia da int-
plantagao de urn Sistema Nacional de En-
tidades de Fomento, durante o I Congress° 
Brasileiro de Desenvolvimento Regional, em 
Ara,* e o posterior desenvolvimento que 
essa tese recebeu, no decorrer dos encon-
tros de POrto Alegre e Quitandinha, esta-
vam a exigir a convocagao de uma reuniao 
em que se discutisse a fundagao, em ter-
mos operacionais, do preconiz.ado Sistema 
Nacional de Bancos de Fomento. 

Corn esse propOsito, o BNDE, contando 
corn o co-patrocinio do Banco do Estado 
da Bahia S.A. — BANEB, fez realizar, de 
12 a 17 de setembro de 1966, na cidade de 
Salvador, o I Congresso de Integragao Na-
cional. 0 conclave reuniu 295 Delegados e 
132 entidades ligadas ao planejamento e ao 
financiamento do desenvolvimento econo-
mic°, tendo sido, na ocasiao, discutidos me-
todos corn vistas ao aperfeigoamento das 
praticas operacionais, assim como coteja-
das experiencias, de modo a fixar necessi-
dades e problemas dos Orgaos vinculados 
ou vinculaveis ao Sistema. As premissas 
entao estabelecidas para uma politica na-
cional de integragao das economias regio-
nais, destacaram o papel que cabe as agen-
cias financeiras de foment° e desenvolvi-
mento nas respectivas areas. 

A troca de experiencias em tOrno de as-
suntos ligados a necessidade de apoio tec-
nico e financeiro a formulagao de pianos e 
projetos de investimentos verificou-se atra-
ves das reuniOes da Mesa de Projetos, ini-
ciativa que, sob a forma de agenda paralela  

e dentro de modo bastante informal e obje-
tivo, articulou entendimentos entre agendas 
regionais de financiamento, de planeja-
mento, escritOrios especializados inscritos 
no FINEP e o BNDE. 

As ComissOes Tecnicas, em nUmero de 
tres, debateram temas em tOrno da Agen-
da aprovada, que envolvia assuntos rela ti  
vos aos seguintes aspectos: 

1 	Organizagao da pesquisa e discip 
de pre-investimentos para reco: 
cimento dos recursos potenciais; 

2 — fungiies das Agencias Financeira 
Regionais nos programas de desen-
volvimento; 

3 — relagao entre Agencias Financeiras 
e entidades de planejamento; 

4 — treinamento de pessoal tecnico, cur-
sos, estagios, bOlsas de estudos e 
problemas de assistencia tecnica aos 
projetos e investidores; 

5 — simplificagao de proced.imentos, nor-
mas, praticas operacionais, roteiros 
de projetos, area e prioridades de 
atuagao: a) credito agricola; b) cre-
dito industrial; c) outras linhas de 
credito; 

6 — fundos estaduais e federais vincu-
lados a financiamentos de progra-
mas regionais de desenvolvimento; 

7 — Sistema Nacional dos Bancos de Fo-
mento Regional — sugesthes para 
melhor entrosamento corn o merca-
do de capitais; 

8 — relagao entre as Agencias Financei-
ras de Fomento e de Desenvolvi-
mento e o sistema nacional de moe-
da e credito; 

9 — analise critica do mecanismo de re-
passe dos Fundos — FINAME, FI-
NEP, FIPEME e outros semelhan-
tes; 

10 — elementos de uma politica nacional 
de integrag5o das economias regio-
nais. 
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